
Mi a RoboBraille?

Ingyenes e-mail és web konvertáló 
szolgáltatás
• Braille
• mp3
• DAISY
• Braille art
• Teljes szöveg / teljes hang számos nyelven

Mi a RoboBraille az oktatásban?
A fő cél, hogy felfedezzék a RoboBraille 
lehetőségeit az oktatásban. Ezt a következő 
módon lehet elérni:
• Az új RoboBraille szolgáltatási 
fejleményeket leírni
• Megvizsgálni a jelenlegi gyakorlatot a 
RoboBraille felhasználásával
• Kialakítani a RoboBraille módszertant és 
didaktikát
• A figyelem felkeltése a RoboBraille és 
alkalmazásai iránt
• A RoboBraille szolgáltatás hatásának 
értékelése
• A RoboBraille kutatások eredményeinek 
terjesztése 

Kinek hasznos a RoboBraille 
szolgáltatás az oktatásban?

• Iskolák
• Főiskolák
• Egyetemek
• Képzési egységek
• Cégek
• Jótékonysági intézmények
• Nagy és kis szervezetek
• Magánszemélyek

Szüksége van RoboBraille-re?
(Próbálja ki ezt a rövid tesztet)

Szüksége van információra
Braille-írással?

Igen  Nem 

Szüksége van mp3 formátumra?
Igen  Nem 

Szüksége van DAISY formátumra?
Igen  Nem 

Szüksége van tapintható grafikára?
Igen  Nem 

Szüksége van hozzáférhető 
formátumokra?

Igen  Nem 

Ha igennel válaszolt bármelyik 
kérdésre, akkor a RoboBraille 

hamarabb segít, mint gondolná.

Látogasson el egy bemutatóra: 
www.robobraille.org 

http://www.robobraille.org/


Mi a Leonardo da Vinci támogatás?

Leonardo da Vinci a finanszírozó 
ügynöksége az Európai Közösségnek, 
amely  a képzésekben résztvevők 
számára indított programokat 
finanszíroz. Az alap oktatási 
kezdeményezéseket támogat.

Leonardo da Vinci nem az egyetlen 
finanszírozó ügynökség, amely 
támogatja az oktatási 
kezdeményezéseket, vannak még 
mások is. Ezek együtt a European 
Commission’s Lifelong Learning 
Programme alát tartoznak
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